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Υπήρχε µία εποχή, όχι τόσο 
παλιά, πριν από τέσσερα µόνο 
χρόνια, που τα Χριστούγεν-
να ήταν γιορτή της αφθονίας, 
και οι Ελληνες κατά χιλιάδες 
κατέκλυζαν το κέντρο της Βι-
έννης και συνωστίζονταν έξω 
από το ∆ηµαρχείο µε τα µικρά 
περίπτερα από ξύλο, πίνοντας 
το ζεστό αρωµατικό κρασί της 
περιοχής και παρακολουθώ-
ντας τα παιδιά να διαγωνίζο-
νται στο παγοδρόµιο.

Πέρασε η εποχή εκείνη, 
όµως, και η πενία απαιτεί την 
επιστράτευση της δηµιουργι-
κής µας φαντασίας, ώστε να 
ξαναζήσουµε την αυταπάτη 
των παιδικών µας χρόνων, 
να θυµηθούµε -εξωραΐζοντας 
βεβαίως- οι µεγαλύτεροι σε 
ηλικία τις απολαύσεις της νεό-

τητός µας και οι µοιραίοι πλά-
νητες της καθηµερινότητος να 
αναζητήσουν τη θαλπωρή σε 
ένα σπίτι που έχασε -από λίγο 
έως πολύ- τη ζεστασιά του πα-
ρελθόντος.

Η ελληνική φυλή, ωστό-
σο, µε τις υπερβολές της, την 
άγνοια κινδύνου που τη χαρα-
κτηρίζει, τη µόνιµη εορταστική 
της διάθεση, έχει τη δυνατότη-
τα φυγής στο φαντασιακό και 
ενίοτε διακατέχεται από µία 
θεία ανευθυνότητα. Κάποιοι 
άλλοι, όµως, οι ηγέτες των πο-
λιτικών κοµµάτων που διεκδι-
κούν την ψήφο των αστών, θα 
παραµείνουν βυθισµένοι στην 
αγωνία τους για το προσω-
πικό τους µέλλον, που έχουν 
την ικανότητα να το ταυτίζουν 
πάντα µε το εκάστοτε εθνικό 

συµφέρον. Λόγω των εορτών 
και µόνον τους περιβάλλουµε 
µε τη συµπάθειά µας.

Αυτοί λοιπόν οι ηγέτες 
-τρεις, τέσσερις ή πέντε- που 

διεκδικούν την ψήφο των 
αστών, αφού οι αγρότες δεν 
φαίνεται να έχουν πληγεί τόσο 
από την κρίση, βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο 
πρόβληµα, την αυτοδιαχείριση 
της κρίσεως, πολιτικής και οι-
κονοµικής. Κρίσεις πολιτικές 
υπήρξαν πάντοτε και σοβαρό-
τατες από την παρούσα σε όλη 
τη διάρκεια του ανεξαρτήτου 
κράτους των Ελλήνων. Υπήρ-
χε µία εποχή, ωστόσο, που το 

πολίτευµα της Ελλάδος ήταν 
µοναρχικό και ο εκάστοτε φο-
ρέας του Στέµµατος ελάµβανε 
πρωτοβουλίες, όχι απαραι-
τήτως τις ορθές, για άρση του 

αδιεξόδου. Υπήρχε κάποιος 
που αναλάµβανε την ευθύνη 
και υφίστατο τις συνέπειες των 
αποφάσεών του.

Τον Νοέµβριο του 1910, 
ο Βασιλεύς Γεώργιος Α΄, σε 
συνεννόηση µε τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, διέλυε την νεοε-
κλεγείσα Βουλή, προκήρυσ-
σε εκλογές, από τις οποίες 
απείχαν κόµµατα της αντιπο-
λιτεύσεως, το Κόµµα των Φι-
λελευθέρων εξασφάλισε συ-

ντριπτική πλειοψηφία εδρών, 
και δηµιουργούνταν νέα τάξη 
πολιτική.

Τον Οκτώβριο του 1955, 
µετά τον θάνατο του Αλεξάν-
δρου Παπάγου και παραβλέ-
ποντας τη σαφή προτίµηση 
των βουλευτών της πλειο-
ψηφίας προς τον αντιπρόε-
δρο Στέφανο Στεφανόπουλο, 
ο βασιλεύς Παύλος διόρισε 
διάδοχο του εκλιπόντος πρω-
θυπουργού τον Κωνσταντίνο 
Καραµανλή.

Τον Νοέµβριο του 1963, ο 
βασιλεύς Παύλος έδωσε στον 
Γεώργιο Παπανδρέου εντολή 
σχηµατισµού κυβερνήσεως 
της Ενώσεως Κέντρου µε δι-
καίωµα διαλύσεως της Βου-
λής και τον Φεβρουάριο του 
εποµένου έτους ο «Γέρος της 

∆ηµοκρατίας» επανεξελέγη 
µε συντριπτική πλειοψηφία.

Και οι τρεις ηγέτες -Βενιζέ-
λος, Καραµανλής και Παπαν-
δρέου- εστράφησαν εναντίον 
της Μοναρχίας στη συνέχεια. 
Σήµερα ο Ελληνας της µέσης 
ηλικίας δεν έχει την παραµι-
κρά ανάµνηση της Μοναρχίας.

Αλλά εάν υπάρχουν κά-
ποιοι που θα εύχονταν κά-
ποιος να αναλάβει πρω-
τοβουλία για τη λύση την 
κρίσεως και στη συνέχεια να 
του επιρρίψουν κάθε ευθύ-
νη, αυτοί είναι οι σηµερινοί 
«αστοί» πολιτικοί ηγέτες. Ου-
δέποτε θα το οµολογήσουν 
φυσικά. Προς ανακούφιση 
τυχόν ανησυχούντων ουδείς 
µεθοδεύει την παλιννόστηση 
της Μοναρχίας.

Χριστουγεννιάτικη ιστορία Του Κώστα Ιορδανίδη

Όλοι µαζί τα φάγαµε; Oύτε καν. «Όλοι µαζί 
τα φάγατε» µας απαντούν οι κυβερνώντες 
βγάζοντας εαυτούς και αλλήλους λάδι. Τε-
λευταίο επεισόδιο, το χθεσινό στη Βουλή για 
το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Εκεί, τιµώ-
ντας την «οµερτά» που συνέχει τις υπεύθυ-
νες και εθνικώς σκεπτόµενες δυνάµεις του 
τόπου, η Ν.∆. κατάπιε τις καταγγελίες της 
για το σκάνδαλο των υποβρυχίων και πήρε 
επισήµως πλέον στην πλάτη της τον κ. Βε-
νιζέλο.

Μιλάµε δηλαδή από ‘δώ και πέρα για ένα 
σκάνδαλο Σαµαρά - Βενιζέλου, αφού είναι 
ο πρωθυπουργός ο οποίος φέρει την ευθύ-
νη, σε τελική ανάλυση. Ίνα πληρωθή και το 
ρηθέν υπό του αντιπροέδρου Ευαγγέλου ότι 
δεν τον καλύπτει ο κύριος Σαµαράς, αλλά 
είναι αυτός που καλύπτει τον κύριο Σαµαρά.

Μόλις προχθές το δικαστήριο απήλλαξε 
οριστικά και τους τελευταίους κατηγορου-
µένους για το σκάνδαλο του χρηµατιστηρίου 
για το οποίο τελικά οι µόνοι που πλήρωσαν 
ήταν τα εκατοµµύρια των µικροαποταµιευ-
τών που εµπιστεύθηκαν τις οικονοµίες τους 
στους Σηµίτηδες, τους Γιάννους και τους 
Παπαδήµους και στους 58 τυπάκους που 
προσγειώθηκαν µόλις πρόσφατα στον πλα-
νήτη µας.

Τα τελευταία κρίσιµα χρόνια, τα χρόνια 
του Μνηµονίου, το σύστηµα που κυβέρνη-
σε και εξακολουθεί να κυβερνά τη χώρα 
τιµωρώντας αυτούς που το επέλεξαν και το 
στηρίζουν µε την ψήφο τους, φρόντισε επί-
σης να κουκουλώσει το σκάνδαλο Siemens 
-τουλάχιστον δύο δισ. η άµεση και απτή 
ζηµιά του ∆ηµοσίου-, έθαψαν τα δοµηµένα 
οµόλογα που εξανέµισαν τα αποθεµατικά 
των ασφαλιστικών ταµείων πριν επιπέσει 
πάνω τους το PSI του κυρίου Βενιζέλου 
και τα αποτελειώσει. Το ίδιο έγινε και µε τη 
λίστα Λαγκάρντ, από τους περιλαµβανόµε-
νους στην οποία -ονόµατα οικεία του πολιτι-
κού συστήµατος- δεν έχει εισπραχθεί ούτε 
ευρώ.

Όλα αυτά τα θέµατα σχετίζονται απόλυτα 

µε τη σηµερινή κατάσταση της χώρας. Όλα 
αυτά τα χρήµατα, ιδιωτικά και δηµόσια, που 
εκλάπησαν, µιζώθηκαν, διασπαθίστηκαν, 
εξαφανίστηκαν στα τέσσερα σηµεία του ορί-
ζοντα, είναι αυτά που λείπουν σήµερα από 
την περίθαλψή µας, τις συντάξεις των γο-
νιών µας, τα σχολεία των παιδιών µας. Λένε 
οι του ΠΑΣΟΚ και υποτονθορίζουν ένοχα οι 
της Ν.∆. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιζητεί την ποινική 
εξόντωση των πολιτικών τους αντιπάλων. 
Ας ψάξουν στο παρελθόν τους για τέτοιες 
προσεγγίσεις. Ας θυµηθούν µόνον όχι τι 
έκαναν στην Αριστερά, αλλά τι έλεγαν ο 
ένας για τον άλλον. Μέχρι την προηγουµένη 
των εκλογών και πριν από την κωλοτούµπα, 
εξεταστική για το Μνηµόνιο προανήγγελλε ο 
ίδιος ο κ. Σαµαράς.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επι-
κρατήσει µια κατάσταση που, εκτός όλων 
των άλλων, έχει έντονο και το στοιχείο της 
ύβρεως. Ένας ολόκληρος λαός κατηγορεί-
ται ως διεφθαρµένος και κλέφτης από το 
ίδιο το πολιτικό σύστηµα που κυβερνούσε 
και κυβερνά και την ίδια στιγµή οι πρωτα-
γωνιστές του συστήµατος φροντίζουν να 
αλληλοαθωώνονται. Αυτή η ύβρις απαιτεί 
κάθαρση. ∆εν µπορεί να υπάρξει κοινωνική 
ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, ας το έχουν αυτό 
στο µυαλό τους.

Οµερτά µέχρι 
τελευταίας ρανίδος

Είναι πράγµατι πρωτοφανές το φαινόµενο 
που παρατηρείται στην ελληνική Βουλή. Η 
πρακτική που ακολουθείται, για πολλά χρόνια 
τώρα, αφήνει κυριολεκτικά στο απυρόβλητο 
υπουργούς και πρωθυπουργούς, αφού κα-
θυστερεί και συγκαλύπτει τη διερεύνηση των 
υποθέσεων στις οποίες εµπλέκονται.

Στην ειδική υπηρεσία του ελληνικού Κοινο-
βουλίου βρίσκονται αυτή τη στιγµή «σταθµευ-
µένες» περισσότερες από 130 δικογραφίες, 
που έχουν σχηµατισθεί από το 2010 και µετά, 
κατά πολιτικών προσώπων. Οι δικογραφίες 
στάλθηκαν εκεί µε βάση το νόµο περί ευθύ-
νης υπουργών, ο οποίος δεν επιτρέπει τη δι-
καστική έρευνα όταν διαπιστώνεται εµπλοκή 
υπουργού.

Οµως τι παράδοξο; Η αποστολή αυτή των δι-
κογραφιών στη Βουλή φαίνεται ότι ισοδυναµεί 
µ’ ένα εισιτήριο για την ατιµωρησία. Τουλάχι-
στον 41 τέτοιες υποθέσεις, µε εµπλεκόµενους 
υπουργούς της κυβέρνησης Καραµανλή, 
έχουν ήδη παραγραφεί, καθώς µεσολάβησαν 
δύο εκλογικές αναµετρήσεις, χωρίς ποτέ κα-
νείς στη Βουλή να ενδιαφερθεί και να ελέγξει 
το περιεχόµενο αυτών των δικογραφιών και 
τις τυχόν ποινικές ευθύνες των ενεχόµενων 
υπουργών.

Αλλά δεν πρόκειται µόνο για την επιθυµία ή 
όχι του πολιτικού προσωπικού να εξετάσει τα 
στοιχεία της ∆ικαιοσύνης. Είναι ταυτόχρονα 
και οι δυσκολίες που θέτει η ίδια η Βουλή σε 
όποιον επιδείξει τη βούληση να ενηµερωθεί 

για τα έγγραφα µιας τέτοιας δικογραφίας.
Επειτα και από γνωµοδότηση της επιστη-

µονικής επιτροπής, ουδείς βουλευτής επιτρέ-
πεται να πάρει αντίγραφο της δικογραφίας για 
να τη µελετήσει. Μπορεί µόνο να τη διαβάσει 
και µάλιστα µέσα στο γραφείο της υπηρεσίας, 
παρουσία όλων των υπαλλήλων, συγκεκρι-
µένες ώρες της ηµέρας.Προφανώς και δεν 
είναι όλες οι υποθέσεις που αποστέλλονται στο 
Κοινοβούλιο σοβαρές. Αλλά δεν είναι και όλες 
για παραγραφή. ∆ικαίως οι συνταγµατολόγοι 
µιλούν για συστηµατική συγκάλυψη και σκαν-
δαλώδη ασυλία που χαρίζει στους υπουργούς 
η ελλιπής διαδικασία της Βουλής.

Αλλά µε αυτά, ο πολιτικός κόσµος λοιδορή-
θηκε (όχι αδίκως) ότι συγκάλυψε και άφησε 
ατιµώρητα όλα τα σκάνδαλα στα οποία φέρο-
νταν ότι είχαν εµπλοκή τα µέλη του. Αντίθετα, 
πάντα τη νύφη την πληρώνουν οι πολίτες. Και 
δη οι ασθενέστεροι. Η εξουσία µεταφέρει όλα 
τα βάρη -ακόµη κι όσα αυτή δηµιούργησε- στις 
πλάτες τους.

Το βλέπουµε να συµβαίνει µε ένταση τον 
καιρό της κρίσης. Καθώς η ανισότητα και η 
αδικία διευρύνονται. Καθώς αρκετοί πολιτικοί 
εξακολουθούν να συµπεριφέρονται σαν να 
είναι υπεράνω του νόµου. Αδιαφορούν προ-
κλητικά για τις συνέπειες της στάσης τους. Ας 
συνειδητοποιήσουν γρήγορα, όµως, ότι οι επο-
χές της αδιαφάνειας, της συγκάλυψης, της δια-
πλοκής και των πελατειακών σχέσεων έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί.

Προθάλαµος παραγραφής η Βουλή




